
 

 (:Push Mode) مذ فشاری(3

در ایي حالت تا فشزدى ّزیل اس دموِ ّای ریوَت، رلِ هزتَط تِ آى رٍشي ٍ تا رّا مزدى 

  .آى دموِ رلِ هزتَطِ تالفاصلِ خاهَش هی شَد. 
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 شمارٌ ديپ سًييچ
 (MODEمذ)

4 3 2 1 

 ON ON ON OFF فشاری

 

 (مذ ترکيبی )فشاری ي حافظٍ ای(:5
 تِ صَرت حافظِ ای عول هی مٌد.  3ٍ4تِ صَرت فشاری ٍ رلِ  2ٍ 1در ایي حالت رلِ  
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 شمارٌ ديپ سًييچ
 (MODEمذ)

4 3 2 1 

 OFF OFF ON OFF ترکيبی

  

 مذَای کاری دستگاٌ:

در ایي حالت تا فشزدى ّزیل اس دموِ ّای (:Momentary Mode) هد لحظِ ای(1

ریوَت، رلِ هزتَط تِ آى رٍشي ٍ پس اس هدتی مَتاُ خاهَش هی شَد.تٌظین ایي سهاى تا 

 ثاًیِ( 1.7 خاهَشثاًیِ ٍ  1.4 رٍشي،)اًجام هی شَد.  4دیپ سَییچ 
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 شمارٌ ديپ سًييچ                  
 (MODEمذ)

4 3 2 1 

      ON لحظٍ ای
        OFF ON ON ON 

 طريقٍ اتصال بٍ المپ يا َر وًع مصرف کىىذٌ: 
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 :ييژگی َای سًئيچ رلٍ چُار کاوال
 تزای حالت ّایدیپ سَییچ تزًاهِ ریشی تا استفادُ اس -
 لحظِ ای -1

 فشاری  –2

 حافظِ دار –3

 مزمزُ تزقی -5اهامي   ٍ  دسدگیز  –4

 D.(ٍ مٌتامت تاس رلِ A,B,Cی)ّامٌتامت تاس ٍ تستِ در رلِقاتلیت استفادُ اس  -   -

 تا استفادُ اس دیپ سَییچ.ای ثاًیِ تزای هد لحظِ 1.4ٍ یا  1.7هناى تعزیف ا -   –

3 
 

 

 مًارد تكميلی :  

تِ صَرت لحظِ ای در اختیار مارتز قزار هی  ّادر تواهی حالت ّایی مِ ینی اس رلِ   -

 قاتل تٌظین است. 4هزتَطِ تا دیپ سَییچ گیزد ، هدت سهاى رلِ 

 ثاًیِ( 1.4ثاًیِ ٍ خاهَش  1.7 رٍشي) 

 ، اها در هَرد رلِ ّا ٍلت هی تاشد 24-12اًداسی دستگاُ ٍلتاص ٍرٍدی جْت راُ  -

  :جْت هصارفی هاًٌد آهپز، 11دّی  ٍلت تا جزیاى 221مارتز هی تَاًد تا ٍلتاص 

 هتصل مٌد.را تِ ّز رلِ   مٌتزل سیستن رٍشٌایی ، در ب تزقی ، دسدگیز ٍ غثزُ 

اطویٌاى  ،گیزًدُتعد اس ًصة گیزًدُ حتوا اس اتصال آًتي خارجی ّوزاُ تا  -

 .(مار ًوی مٌددستگاُ تا حدامثز تَاى خَد در غثز ایي صَرت ) مٌید حاصل
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گيتي سگالي نو

 
 

 يىگلروکذ –چُارکاوال روذٌ صىعتیگي               
 

 :  در يك وگاٌ گيروذٌخصًصيات مرير 
 

 شمارٌ ديپ سًييچ                  

 (MODEمذ)
4 3 2 1 

      ON لحظٍ ای
        OFF ON ON ON 

 ON OFF ON ON حافظِ دار

 ON ON ON OFF فشاری

      ON هد االملٌگی ٍ دسدگیز اهامي
        OFF 

    ON      O      
        OFF OFF ON 

 OFF OFF ON OFF ترکيبی

 



  

 (:ON & OFF Mode) مذ االکلىگی ي دزدگير اماکه 

 قاتل تٌظین است: 4ٍ 3هستقل اس ایي هد تَدُ ٍ تا تَجِ تِ دیپ سَییچ ّای  3عولنزد رلِ 
تِ صَرت لحظِ ای عول هی مٌد ٍ تعد اس هدت سهاى  3تاشد، رلِ  رٍشي 3َییچ اگز دیپ س

ثاًیِ  1.4 رٍشي،قاتل تٌظین است. ) 4مَتاُ خاهَش هی شَد. ایي هدت سهاى تا دیپ سَییچ 

 ثاًیِ( 1.7 خاهَشٍ 

تِ صَرت حافظِ ای عول هی مٌد. )ٍضعیت دیپ  3تاشد، رلِ  خاهَش 3اگز دیپ سَییچ 

 (زی ایجاد ًوی مٌدتغییدر ایي حالت  4سَییچ 

9  

 (:ON & OFF Mode) مذ االکلىگی ي دزدگير اماکه(4

خاهَش هی شَد ٍ رلِ  2رٍشي ٍ رلِ   1(،  رلِ LOCKیا  A ) 1در ایي حالت تا فشزدى دموِ 

 2خاهَش ٍ رلِ   1(،  رلِ UNLOCKیا  B ) 2یل تار چزیپ هی دّد. ٍ تا فشزدى دموِ  4

 چزیپ هی دّد.دٍ تار  4رٍشي  هی شَد ٍ رلِ 
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 شمارٌ ديپ سًييچ 
 (MODEمذ)

4 3 2 1 

      ON هد االملٌگی ٍ دسدگیز اهامي
        OFF 

    ON      O      
        OFF OFF ON 

 

 طريقٍ لرن کردن ريمًت:
تِ طَر ثاتت رٍشي هی شَد، ینی اس دموِ ّای ریوَت را فشار  LEDملید لزى را فشار دادُ، 

در )مٌد. تا ینثار چشول سدى لزى شدى ریوَت را تایید هی گیزًدُ LEDدادُ ٍ ًگِ دارید، 

 سًد(دٍ تار چشول هی  LEDصَرتی مِ ریوَت قثال لزى شدُ تاشد

 

 يقٍ پاک کردن حافظٍ:طر
 تا پس اس هدتی ًٍگِ دارید ، پاییي  رٍشي است  LEDتا سهاًی مِ  دادُ ٍفشار ملید لزى را 

 .  گیزًدّس پاك هیشَدحافظِ ،   LEDخاهَش شدى

11  

 (:Latch Mode) مذ حافظٍ دار(2

در ایي حالت تا فشزدى ّزیل اس دموِ ّای ریوَت، رلِ هزتَط تِ آى رٍشي شدُ ٍ رٍشي 

 تاقی هی هاًد ٍ تٌْا تا فشزدى هجدد ّواى دموِ خاهَش هی شَد. 
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 شمارٌ ديپ سًييچ 
 (MODEمذ)

4 3 2 1 

 ON OFF ON ON حافظِ دار

 

 

 طريقٍ اتصال بٍ کًلر آبی )جايگسيه کليذ کًلر(:
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 : فىی مشخصات      

 
  

4 

 

 

 

  V DC 24-12ٍرٍدی: تغذیِ -

 AC:221V/11A خزٍجی -

    DC:12V/11Aخزٍجی -

 
 

 

 ساًتی هتز 3 × 8.4 × 9.6 : اتعاد -

گزم 111 :ٍسى -  

عدد  81ظزفیت حافظِ : -  

 

   مًارد کاربرد:
یل یا چٌد ًقطِ. جْت مٌتزل هصزف مٌٌدُ ّا اس قثیل مَلز ٍ سیستن رٍشٌایی اس-  

ّا ٍ یا سطح هقطع سین ّا هٌاسة ًثَدُ ٍهناى ّایی  مِ سین مشی، تعداد رشتِ سین-  

مشی ٍ ًصة ملید تِ صَرت تَمار تِ علت یا اهناى مٌدُ ماری ، لَلِ گذاری ٍ یا سین 

.یستصزف ٍقت ٍ ّشیٌِ تاال هقزٍى تِ صزفِ ً  

 مٌتزل رٍشٌایی ًقطِ )تِ طَر هثال جْت مٌتزل هجوَعِ ای اس هصزف مٌٌدُ ّا اس یل-

(ساختواى اس یل ًقطِصحي حیاط یل   

صلیثی( جایگشیي، ملید تثدیل ٍراُ پلِ ّا  ٍ راّزٍّا )-  

درب ّای ٍرٍدی ساختواى ّا، اتاق ّای هدیزیت ٍ مٌفزاًس ٍ سایز هناًْایی مِ ًیاس-  

.تِ مٌتزل تزدد دارد   
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